СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ОПШТИНЕ ТИТЕЛ
ГОДИНА LVI

ТИТЕЛ, 2. АВГУСТ 2021. ГОДИНЕ

БРОЈ 11.

1
На основу члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.96/15, 83/18 и
81/20), члана 2. став 1. тачка 9. Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за
одлучивање и предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине
Тител („Сл. лист општине Тител“ бр. 9/2013) и члана 40. Статута општине Тител („Сл. лист
општине Тител“, број 3/2019), Скупштина општине Тител на седници одржаној 02.08.2021.
године, донела је

ОДЛУКУ
О давању сагласности за поступак озакоњења објекта моста преко реке Тисе

Члан 1.
Овом Одлуком даје се сагласност за озакоњење објекта моста преко реке Тисе на државном путу
IIA реда бр 129 деоница Шајкаш Перлез, на катастарској парцели 2358/4, КО Тител, инвеститора
ЈП „Путеви Србије“ из Београда.
Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Тител.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 011-17 /2021-I
Дана: 02.08.2021. године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 360.

број: 11

Службени лист општине Тител

2. август 2021. год.

Образложење
Правни основ: Према одредбама члана 27. став 10. Закона о јавној својини („Сл.гласник РС“,
бр.96/15, 83/18 и 81/20), о прибављању ствари и располагању стварима у својини јединице
локалне самоуправе под условима прописаним законом, одлучује орган јединице локалне
самоуправе одређен у складу са законом и статутом јединице локалне самоуправе. Чланом 2.
став 1. тачка 9. Одлуке о одређивању органа општине Тител надлежног за одлучивање и
предлагање аката о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Тител („Сл.
лист општине Тител“ бр. 9/2013) прописано је да Скупштина општине обавља и друге послове
на основу закона којим се уређује јавна својина, за које није одређен други орган општине Тител.
Чланом 10. Закона о јавној својини добрима у општој употреби у јавној својини, сматрају се оне
ствари које су због своје природе намењене коришћењу свих и које су као такве одређене
законом (јавни путеви, јавне пруге, мост и тунел на јавном путу, прузи или улици, улице, тргови,
јавни паркови, гранични прелази и др). Док је чланом Закона о озакоњењу („Сл. гласник РС“
број 96/2015, 83/2018, и 81/2020 – Одлука УС РС) прописано да озакоњење представља јавни
интерес за Републику Србију.
Разлози за доношење одлуке: У покрајинском секретеријату за енергетику, грађевинарство и
саобраћај води се поступак озакоњења моста преко реке Тисе на државном путу IIA реда бр 129
деоница Шајкаш Перлез, на катастарским парцелама 2358/3, 2358/4, 2435/1 и 4674, КО Тител,
инвеститора ЈП „Путеви Србије“ из Београда. Како би се стекли услови да Секретеријат спроведе
поступак према одредбама Закона о озакоњењу објеката („Сл. гласник РС“, бр. 96/2015, 83/2018
и 81/2020 – Одлука УС РС), неопходна је сагласност општине Тител, обзиром да кат. парцела
број 2358/4 КО Тител представља јавну својину општине Тител. Имајући у виду да наведена
парцела у природи представља саму обалу реке Тисе, на захтев Општинске управе Тител, ЈВП
„Воде Војводине“ Нови Сад дале су сагласност за озакоњење објекта-моста изграђеног преко
реке Тисе, наводећи да се мост налази са небрањене стране насипа I одбрамбене линије на
сационажи око км 6+000, и да су стручне службе овог Јавног водопривредног предузећа
констатовале да у прерходном периоду при појавама повишених нивоа воде на реци Тиси нису
уочене негативне последице.
У складу са напред наведеним потребно је дати сагласност за озакоњење предметног објектамоста.
За споровођење Одлуке није потребно ангажовање средстава из буџета Општине Тител.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

2. август 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 11 страна 361.

2
На основу члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Тител („Службени лист општине
Тител“ број 3/2019), Скупштина општине Тител на 10. седници одржаној дана 02.08.2021.
године, разматрала је Финансијски извештај ЈКП „Комуналац" Тител за 2020. годину са
извештајем ревизорa, и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК
1.

2.

УСВАЈА СЕ Финансијски извештај ЈКП „Комуналац“ Тител за 2020. годину, са
Извештајем независног ревизора о ревизији финансијских извештаја ЈКП
„Комуналац“ Тител за 2020. годину.
Овај Закључак доставити ЈКП „Комуналац“ Тител.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 401-24/2021-I
Дана: 02.08. 2021. године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 362.

број: 11

Службени лист општине Тител

2. август 2021. год.

3
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" бр.
15/2016 и 88/2019) и члана 40. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“ број
3/2019) Скупштина општине Тител на 10. седници одржаној 02.08.2021. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020.годину
Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител

I
ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку о расподели добити за 2020. годину Jавног
комуналног предузећа „Комуналац“ Тител, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Комуналац“
Тител, на седници одржаној дана 29.06.2021. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном листу општине Tител“.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 022-12 /2021-I
Дана: 02.08.2021. године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.

2. август 2021. год.

Службени лист општине Тител

број: 11 страна 363.

4
На основу члана 65. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016
и 88/2019) и члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019), Скупштина општине Тител на 10. седници одржаној дана 02.08.2021. године,
разматрала је Финансијски извештај са извештајем независног ревизора за 2020. годину, ЈП
„ПРОСТОР“ Тител у ликвидацији, и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Одлука ликвидационог управника о усвајању Финансијског извештај
Јавног предузећа „ПРОСТОР“ Тител у ликвидацији за период 01.01. -31.12.2020.
године са извештајем независног ревизора.
2. Овај Закључак доставити ликвидационом управнику
ликвидацији.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број: 401-25 /2021-I
Дана: 02.08. 2021. године

ЈП „ПРОСТОР“ Тител у

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.

страна 364.

број: 11

Службени лист општине Тител

2. август 2021. год.
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На основу члана 65. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016
и 88/2019), члана 40. став 1. тачка 65. Статута општине Тител („Службени лист општине Тител“
број 3/2019), Скупштина општине Тител на 10. седници одржаној дана 02.08.2021.године,
разматрала је Финансијски извештај са извештајем независног ревизора за 2020. годину, ЈП
„ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител у ликвидацији, и донела следећи:

ЗАКЉУЧАК
1. УСВАЈА СЕ Одлука ликвидационог управника о усвајању Финансијског извештај
Јавног предузећа „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител у ликвидацији за период 01.01. 31.12.2020. године са извештајем независног ревизора.
2. Овај Закључак доставити ликвидационом управнику ЈП „ТИТЕЛСКИ БРЕГ“ Тител
у ликвидацији.

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Тител
Скупштина Општине
Број:401-26/2021-I
Дана: 02.08.2021. године

Председник Скупштине
Драгиша Тривуновић, с.р.
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